
Saksutredning: 
 
 
INNFØRING AV EN ARTOTEKORDNING I NORGE VURDERING AV 
MULIGHETENE - HØRINGSSVAR 
           
Trykte vedlegg: Ingen   
Utrykte vedlegg: Artotekordning i Norge – utredning fra ABM-utvikling  
 
... Sett inn saksutredningen under denne linja  
1. Bakgrunn: 
Kultur- og kirkedepartementet sender med dette ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, 
bibliotek og museum sin utredning ”Artotekordning i Norge” på høring. ABM-utvikling 
anbefaler at det etableres en forsøksordning med ny kunstformidling gjennom artotek. 
Departementet ber om at at høringsuttalelsene kommenterer anbefalingen samt de ulike 
organisasjonsmodeller som er skissert i vurderingen.  
Høringsfristen er satt til 1. april 2007.  
 
2. Saksopplysninger: 
ABM-utvikling anbefaler i sin rapport at det etableres en forsøksordning med ny 
kunstformidling gjennom artotek. Etableringen bør skje i et samarbeid mellom 
Nasjonalmuseet for kunst og ABMutvikling.  
 
Komponenter i formidlingen bør være en nasjonal portal for nettbasert kunst og en 
forsøksordning med fysiske artotek i noen kommuner etter søknad. Virksomheten bør ha et 
fast samarbeid med Riksutstillinger og Kunst på Arbeidsplassen. ABM-utvikling foreslår at 
det settes av 3 millioner kroner per år i en 5-årig oppbyggingsperiode og at ordningen deretter 
evalueres. 
... Sett inn saksutredningen over denne linja  
 
Forslag til høringssvar/vedtak: 
::: Sett inn innstillingen under denne linja  
Rogaland fylkeskommune slutter seg i hovedsak til ABM-utvikling sine konklusjoner. Det 
bør i utvikling av en utlånsordning for kunst legges vekt på at det er en kompetent 
kunstfaglig instans som står for utvelging av kunsten som skal inngå i ordningen et eksempel 
på en slik instans er Nasjonalmuseet for kunst.  
 
Utlånsnettverket bør også være profesjonelt og godt utbygd. Folkebibliotekene peker seg 
derfor ut som mulige utlånsteder i en slik ordning. 
 
Rogaland fylkeskommune forutsetter at departementet finner fram til en tilfredstillende 
statlig finansiering av en eventuell utlånsordning for kunst.  
::: Sett inn innstillingen over denne linja  
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